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HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind aprobarea Óncadr„rii Ón categoria func˛ional„ a drumurilor comunale a unei str„zi
situate Ón comuna ™ona, jude˛ul Alba
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 12 ∫i 13 din Ordonan˛a Guvernului nr. 43/1997
privind regimul drumurilor, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ Óncadrarea unei str„zi situate Ón
comuna ™ona, jude˛ul Alba, Ón categoria func˛ional„ a
drumurilor comunale, conform anexei care face parte
integrant„ din prezenta hot„r‚re.
Art. 2. — Anexa nr. 3 la Hot„r‚rea Guvernului
nr. 540/2000 privind aprobarea Óncadr„rii Ón categorii

func˛ionale a drumurilor publice ∫i a drumurilor de utilitate
privat„ deschise circula˛iei publice, publicat„ Ón Monitorul
Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 338 ∫i 338 bis din 20 iulie
2000, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, se
completeaz„ Ón mod corespunz„tor.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 11 octombrie 2006.
Nr. 1.414.
ANEX√
ŒNCADRAREA

Ón categoria func˛ional„ a drumurilor comunale a unei str„zi situate Ón comuna ™ona, jude˛ul Alba
Indicativul
drumului propus

DC 220

Traseul
drumului propus

S‚nmicl„u∫—Biia

Pozi˛ii kilometrice
(origine — destina˛ie)

Lungimea
— km —

0+000 — 8+970

8,970

Provenien˛a

Strada Nou„,
satul S‚nmicl„u∫,
comuna ™ona,
jude˛ul Alba

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind transmiterea unui drum forestier ∫i a terenului aferent din domeniul public al statului
∫i din administrarea Regiei Na˛ionale a P„durilor — Romsilva Ón domeniul public
al municipiului Lupeni ∫i Ón administrarea Consiliului Local al Municipiului Lupeni,
jude˛ul Hunedoara
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 4 alin. (3) din Ordonan˛a Guvernului nr. 96/1998
privind reglementarea regimului silvic ∫i administrarea fondului forestier na˛ional, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile
ulterioare, al art. 9 alin. (1) ∫i al art. 12 alin. (1) ∫i (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea public„ ∫i regimul
juridic al acesteia, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ transmiterea unui drum forestier,
av‚nd datele de identificare prev„zute Ón anexa nr. 1, din
domeniul public al statului ∫i din administrarea Regiei

Na˛ionale a P„durilor — Romsilva Ón domeniul public al
municipiului Lupeni ∫i Ón administrarea Consiliului Local al
Municipiului Lupeni, jude˛ul Hunedoara.
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Art. 2. — (1) Se aprob„ transmiterea terenului aferent
drumului forestier prev„zut la art. 1, av‚nd datele de
identificare prev„zute Ón anexa nr. 2, din domeniul public
al statului ∫i din administrarea Regiei Na˛ionale a P„durilor —
Romsilva Ón domeniul public al municipiului Lupeni ∫i Ón
administrarea Consiliului Local al Municipiului Lupeni,
jude˛ul Hunedoara.
(2) Pentru terenul prev„zut la alin. (1), Consiliul Local
al Municipiului Lupeni asigur„ administrarea acestuia, cu

respectarea regimului silvic, Ón conformitate cu prevederile
legale Ón vigoare.
Art. 3. — Predarea-preluarea drumului forestier prev„zut
la art. 1 ∫i a terenului aferent acestuia, prev„zut la art. 2
alin. (1), se face pe baz„ de protocol, Óncheiat Óntre p„r˛ile
interesate, Ón termen de 30 de zile de la data intr„rii Ón
vigoare a prezentei hot„r‚ri.
Art. 4. — Anexele nr. 1 ∫i 2 fac parte integrant„ din
prezenta hot„r‚re.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul agriculturii, p„durilor ∫i dezvolt„rii rurale,
Nicolae Flaviu Lazin,
secretar de stat
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 11 octombrie 2006.
Nr. 1.417.

ANEXA Nr. 1
DATELE DE IDENTIFICARE

a drumului forestier care se transmite din domeniul public al statului ∫i din administrarea Regiei Na˛ionale
a P„durilor — Romsilva Ón domeniul public al municipiului Lupeni ∫i Ón administrarea Consiliului Local
al Municipiului Lupeni, jude˛ul Hunedoara
Denumirea
bunului imobil

Persoana juridic„
de la care
se transmite
drumul forestier

Drum forestier Statul rom‚n,
Braia—Sohodol din administrarea
Regiei Na˛ionale
a P„durilor —
Romsilva

Persoana juridic„
la care
se transmite
drumul forestier

Num„rul de inventar
la Regia Na˛ional„
a P„durilor —
Romsilva

Indicativul
drumului
Ón
amenajament

Municipiul Lupeni,
Ón administrarea
Consiliului Local
al Municipiului
Lupeni

21.374

O.S. Lupeni
U.P. II
Sigl„ul Mic
u.a.226D

Lungime
— km —

5,6

Valoarea
de
inventar
— lei —

Num„rul
de
inventar
la M.F.P.

76.733

4.403

ANEXA Nr. 2
DATELE DE IDENTIFICARE

a terenului aferent drumului forestier, care se transmite din domeniul public al statului ∫i din administrarea
Regiei Na˛ionale a P„durilor — Romsilva Ón domeniul public al municipiului Lupeni
∫i Ón administrarea Consiliului Local al Municipiului Lupeni, jude˛ul Hunedoara
Locul unde este
situat terenul

Municipiul Lupeni,
jude˛ul Hunedoara

Persoana juridic„
de la care
se transmite
terenul

Statul rom‚n,
din administrarea Regiei
Na˛ionale a P„durilor —
Romsilva

Persoana juridic„
la care
se transmite
terenul

Municipiul Lupeni,
Ón administrarea Consiliului
Local al Municipiului Lupeni

Localizarea
terenului
Ón cadastrul
forestier

Ocolul Silvic
Lupeni
U.P. II
Sigl„ul Mic

Suprafa˛a
— ha —

3,36

Num„rul
de
inventar
la M.F.P.

1.364
(par˛ial)
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind aprobarea Ónfiin˛„rii ∫i finan˛„rii par˛iale din fonduri de la bugetul de stat
a cheltuielilor de organizare ∫i func˛ionare a reprezentan˛ei comerciale a Societ„˛ii Comerciale
îROM¬NOEXPORT“ — S.A. la Moscova — Federa˛ia Rus„
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al pct. II.1 lit. c) din anexa la Ordonan˛a de urgen˛„
a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de sus˛inere ∫i promovare a exportului cu finan˛are de la bugetul
de stat, aprobat„ prin Legea nr. 663/2002, republicat„, cu modific„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — (1) Se aprob„ finan˛area par˛ial„ din fonduri
de la bugetul de stat a unor categorii de cheltuieli privind
organizarea ∫i func˛ionarea reprezentan˛ei comerciale care
se Ónfiin˛eaz„ de c„tre Societatea Comercial„
îROM¬NOEXPORT“ — S.A. la Moscova — Federa˛ia Rus„
pentru promovarea exportului de tricotaje ∫i confec˛ii textile
pentru b„rba˛i, femei ∫i copii.
(2) Œnfiin˛area reprezentan˛ei comerciale se face Ón
termen de maximum un an de la data intr„rii Ón vigoare a
prezentei hot„r‚ri.
Art. 2. — (1) Categoriile de cheltuieli care se finan˛eaz„
par˛ial din fonduri de la bugetul de stat ∫i valorile acestora
pentru organizarea ∫i func˛ionarea reprezentan˛ei comerciale
sunt cuprinse Ón devizul de cheltuieli prev„zut Ón anexa
care face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re.
(2) Finan˛area din fonduri de la bugetul de stat a
cheltuielilor de organizare ∫i func˛ionare a reprezentan˛ei
comerciale se face Ón propor˛ie de 50% din valoarea
cheltuielilor prev„zute Ón deviz.
Art. 3. — Cheltuielile prev„zute Ón deviz la lit. c) ∫i d)
se finan˛eaz„ din fonduri de la bugetul de stat, pe o
perioad„ de un an Óncep‚nd cu data Ónregistr„rii
reprezentan˛ei comerciale.

Art. 4. — (1) Decontarea cheltuielilor aferente cotei de
50% se face de Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului,
trimestrial, Ón lei, la cursul de schimb comunicat de Banca
Na˛ional„ a Rom‚niei, valabil la data efectu„rii pl„˛ilor, Ón
limita sumelor prev„zute Ón deviz pe fiecare categorie de
cheltuieli, pe baza contractului de finan˛are Óncheiat Óntre
Ministerul Economiei ∫i Comer˛ului ∫i Societatea Comercial„
îROM¬NOEXPORT“ — S.A., a documentelor justificative
prezentate de societate ∫i a facturii emise de aceasta.
(2) Contractul de finan˛are se Óncheie Óntre Ministerul
Economiei ∫i Comer˛ului ∫i Societatea Comercial„
îROM¬NOEXPORT“ — S.A. Ón termen de 30 de zile
calendaristice de la data intr„rii Ón vigoare a prezentei
hot„r‚ri.
Art. 5. — Societatea Comercial„ îROM¬NOEXPORT“ —
S.A. prezint„ trimestrial Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului
un raport privind activitatea desf„∫urat„ de c„tre
reprezentan˛a comercial„ Ón domeniul promov„rii exportului.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul economiei ∫i comer˛ului,
Codru˛ Ioan ™ere∫
Ministrul delegat pentru comer˛,
Iuliu Winkler
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 11 octombrie 2006.
Nr. 1.420.
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ANEX√*)

DEVIZ

privind cheltuielile de organizare ∫i func˛ionare pe o perioad„ de un an areprezentan˛ei comerciale
a S.C. ROM¬NOEXPORT — S.A. la Moscova — Federa˛ia Rus„

*) Anexa este reprodus„ Ón facsimil.
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind transmiterea unei p„r˛i dintr-un imobil din domeniul privat al statului
∫i din administrarea Ministerului Ap„r„rii Ón domeniul privat al comunei Alexeni
∫i Ón administrarea Consiliului Local al Comunei Alexeni, jude˛ul Ialomi˛a
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind
organizarea ∫i func˛ionarea Guvernului Rom‚niei ∫i a ministerelor, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ transmiterea unei p„r˛i dintr-un
imobil, av‚nd datele de identificare prev„zute Ón anexa care
face parte integrant„ din prezenta hot„r‚re, din domeniul
privat al statului ∫i din administrarea Ministerului Ap„r„rii Ón
domeniul privat al comunei Alexeni ∫i Ón administrarea

Consiliului Local al Comunei Alexeni, jude˛ul Ialomi˛a.
Art. 2. — Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit
art. 1 se face pe baz„ de protocol Óncheiat Óntre p„r˛ile
interesate, Ón termen de 60 de zile de la data intr„rii Ón
vigoare a prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul ap„r„rii,
Corneliu Dobri˛oiu,
secretar de stat
Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 11 octombrie 2006.
Nr. 1.421.
ANEX√
DATELE DE IDENTIFICARE

a unei p„r˛i dintr-un imobil, care se transmite din domeniul privat al statului
∫i din administrarea Ministerului Ap„r„rii Ón domeniul privat al comunei Alexeni
∫i Ón administrarea Consiliului Local al Comunei Alexeni, jude˛ul Ialomi˛a
Locul unde este
situat imobilul care
se transmite

Comuna Alexeni,
jude˛ul Ialomi˛a

Persoana juridic„
de la care se
transmite imobilul

Statul rom‚n,
din administrarea
Ministerului Ap„r„rii

Persoana juridic„
la care se
transmite imobilul

Caracteristicile
tehnice
ale imobilului

Comuna Alexeni,
Ón administrarea
Consiliului Local al
Comunei Alexeni

Imobil —
Suprafa˛a
Suprafa˛a
Suprafa˛a

669 Alexeni (par˛ial)
construit„ = 1.745 m2
construit„ desf„∫urat„ = 5.005 m2
terenului, inclusiv construc˛iile = 1.745 m2

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru modificarea ∫i completarea Hot„r‚rii Guvernului nr. 913/2004 privind aprobarea taxelor
∫i tarifelor pentru opera˛iunile efectuate de oficiile registrului comer˛ului de pe l‚ng„ tribunale
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. I. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 913/2004 privind
aprobarea taxelor ∫i tarifelor pentru opera˛iunile efectuate
de oficiile registrului comer˛ului de pe l‚ng„ tribunale,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 589
din 1 iulie 2004, se modific„ ∫i se completeaz„ dup„ cum
urmeaz„:

1. Titlul hot„r‚rii va avea urm„torul cuprins:
îHOT√R¬RE
privind aprobarea taxelor ∫i tarifelor pentru opera˛iunile
efectuate de Oficiul Na˛ional al Registrului Comer˛ului
∫i oficiile registrului comer˛ului de pe l‚ng„ tribunale“
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2. Articolul 1 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 1. — (1) Se aprob„ taxele pentru opera˛iunile
efectuate de Oficiul Na˛ional al Registrului Comer˛ului ∫i
oficiile registrului comer˛ului de pe l‚ng„ tribunale,
prev„zute Ón anexa nr. 1.
(2) Pentru opera˛iunile men˛ionate la lit. D nr. crt. 2—4
din anexa nr. 1, se aplic„ taxe suplimentare de 50%
pentru solu˛ionarea cererii Ón termen de maximum 48 de
ore.“
3. Dup„ articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 21,
cu urm„torul cuprins:
îArt. 2 1. — Se aprob„ tarifele pentru accesarea de
informa˛ii privind datele Ónregistrate Ón registrul comer˛ului
computerizat, prin serviciul on-line al Oficiului Na˛ional al
Registrului Comer˛ului, prev„zute Ón anexa nr. 3.“
4. Articolul 3 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 3. — (1) Informa˛iile prev„zute Ón anexele nr. 2
∫i 3 sunt eliberate autorit„˛ilor ∫i institu˛iilor publice f„r„
plata tarifelor, pe baza protocoalelor de colaborare.
(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) autorit„˛ile
∫i institu˛iile publice finan˛ate integral sau par˛ial din venituri
proprii.“
5. Articolul 4 se abrog„.
6. Articolul 6 va avea urm„torul cuprins:
îArt. 6. — Œn cazul neprest„rii serviciului de Ónregistrare
Ón registrul comer˛ului, ca urmare a formul„rii unei cereri
de renun˛are la solu˛ionare, se restituie integral tarifele ∫i
comisioanele achitate la oficiul registrului comer˛ului ∫i 90%
din taxele de Ónregistrare.“
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7. Dup„ articolul 6 se introduce un nou articol,
articolul 61, cu urm„torul cuprins:
îArt. 61. — (1) Oficiul Na˛ional al Registrului Comer˛ului
∫i oficiile registrului comer˛ului de pe l‚ng„ tribunale
colecteaz„ taxe ∫i tarife aferente unor activit„˛i ∫i/sau
fonduri cu destina˛ie special„ ∫i, dup„ caz, le vireaz„ Ón
contul entit„˛ilor beneficiare, Ón temeiul unor prevederi
legale exprese.
(2) Entit„˛ile beneficiare, dup„ caz, suport„ comisioanele
percepute pentru opera˛iunile de pl„˛i derulate prin
intermediul sistemului de decontare ∫i pl„˛i, aferente vir„rii
taxelor ∫i tarifelor prev„zute la alin. (1).
(3) Pentru opera˛iunile de colectare ∫i virare Ón contul
entit„˛ilor beneficiare a taxelor aferente activit„˛ilor ∫i/sau
fondurilor cu destina˛ie special„, Oficiul Na˛ional al
Registrului Comer˛ului percepe un comision suportat de
entitatea beneficiar„, care va fi stabilit prin ordin al
ministrului justi˛iei, pe baz„ de fundamentare economic„.“
8. Anexele nr. 1—3 se Ónlocuiesc cu anexele nr. 1—3
care fac parte din prezenta hot„r‚re.
Art. II. — Hot„r‚rea Guvernului nr. 913/2004 privind
aprobarea taxelor ∫i tarifelor pentru opera˛iunile efectuate
de oficiile registrului comer˛ului de pe l‚ng„ tribunale,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 589
din 1 iulie 2004, cu modific„rile ∫i complet„rile aduse prin
prezenta hot„r‚re, va fi republicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, d‚ndu-se textelor o nou„ numerotare.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
p. Ministrul justi˛iei,
Ion Codescu,
secretar de stat
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Bucure∫ti, 11 octombrie 2006.
Nr. 1.422.
ANEXA Nr. 1
TAXELE

pentru opera˛iunile efectuate de Oficiul Na˛ional al Registrului Comer˛ului
∫i oficiile registrului comer˛ului de pe l‚ng„ tribunale
Nr.
crt.

Denumirea opera˛iunii

Taxa
— lei —

0

1

2

A. Opera˛iuni pentru persoane fizice ∫i asocia˛ii familiale
1.
2.
3.

Verificare denumire firm„ ∫i rezervare
Œnregistrarea Ón registrul comer˛ului a autoriza˛iei
Modificarea uneia sau a mai multor Ónregistr„ri

10
30
10

1.
2.

B. Consultare baze de date
Verificare disponibilitate o denumire firm„/emblem„
Verificare unicitate un sediu/asociat unic

10
10

1.

C. Œnregistrare Ón registrul comer˛ului
Œnmatriculare:
— persoane juridice
— sucursale

8
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0

1

— ca urmare a schimb„rii sediului social Ón alt jude˛

2

120

(Taxa se

Óncaseaz„ la oficiul registrului comer˛ului de pe l‚ng„ tribunalul
de unde se schimb„ sediul social);

4.

— schimbare form„ juridic„
Œnregistrare Ón registrul comer˛ului a:*)
— unui element al actului constitutiv, precum ∫i a altor date
care, potrivit legii, se men˛ioneaz„ sau se Ónregistreaz„ Ón registrul
comer˛ului
— rezerv„rii denumirii firmei
— rezerv„rii emblemei
Preschimbarea certificatului de Ónregistrare Ón mod curent, ca urmare
a unor modific„ri
Depunere situa˛ii financiare anuale sau la lichidare

1.
2.
3.

D. Eliberare documente din registrul comer˛ului:
Extras de registru
Certificat constatator
Copii certificate

2.

3.

4.

1.

30/element

10
10
30
30
4 + 0,2/pagin„
certificat„

Duplicat:
— certificat de Ónregistrare
— anex„
E. Comision pentru servicii oferite de oficiile registrului comer˛ului
Ob˛inere cod unic de Ónregistrare (CUI); transmitere spre publicare
Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea a IV-a, a actelor prev„zute de lege;
ob˛inere cazier fiscal ∫i altele asemenea, potrivit legii

10
10
10

*) Elementele actului constitutiv, precum ∫i alte date care, potrivit legii, se men˛ioneaz„ sau se Ónregistreaz„ Ón registrul comer˛ului:
1. Elementele supuse Ónregistr„rii Ón registrul comer˛ului computerizat:
• denumire;
• emblem„;
• sediu social, inclusiv schimbarea datorat„ modific„rii administrative a denumirii arterei de circula˛ie/num„rului po∫tal;
• obiect de activitate;
• durata de func˛ionare;
• suspendare/reluare activitate;
• asocia˛i;
• administratori/persoane Ómputernicite (fizice sau juridice, reprezentan˛i legali, lichidatori etc.);
• cenzori/auditori persoane fizice sau juridice;
• capital social;
• sediu secundar;
• dizolvare;
• fuziune/divizare;
• radiere Ónmatriculare;
• erori materiale generate de solicitant;
• alte elemente conform art. 21 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comer˛ului, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, sau Ón
temeiul altor acte normative.
2. Depunere spre men˛ionare Ón registrul comer˛ului a:
• hot„r‚rilor adun„rii generale a ac˛ionarilor/asocia˛ilor;
• hot„r‚rilor pronun˛ate de instan˛ele judec„tore∫ti, la cerere;
• recursurilor ∫i/sau opozi˛iilor formulate;
• prospectului de emisiune de ac˛iuni;
• proiectului de fuziune/divizare;
• cererilor de radiere formulate conform art. 25 din Legea nr. 26/1990, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare;
• dob‚ndirii de c„tre societate a unui bun de la un fondator sau ac˛ionar;
• registrelor societ„˛ilor pe ac˛iuni sau Ón comandit„ pe ac˛iuni;
• registrului independent al ac˛ionarilor;
• prelungirii valabilit„˛ii sediului firmei sau a sediilor secundare;
• cererilor de renun˛are la solu˛ionare/repunere pe rol;
• specimenului de semn„tur„;
• certificatelor de garan˛ie legal„ pentru administratori ∫i cenzori;
• dovezii v„rs„m‚ntului de capital social;
• oric„rui alt act prev„zut de lege, depus ulterior Ónregistr„rii Ón registrul comer˛ului.
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ANEXA Nr. 2

TARIFELE

pentru eliberarea, de c„tre Oficiul Na˛ional al Registrului Comer˛ului ∫i oficiile
registrului comer˛ului de pe l‚ng„ tribunale, de informa˛ii privind date Ónregistrate
Ón registrul comer˛ului computerizat
Nr.
crt.

1.

2.

Tariful
— lei —

Categorii de informa˛ii

Informa˛ii despre o firm„:
a) informa˛ii de identificare (denumirea, forma juridic„,
codul unic de Ónregistrare, num„rul de ordine Ón registrul
comer˛ului, sediul social)
b) alte informa˛ii:
— durata de func˛ionare declarat„
— activitatea principal„
— activit„˛ile secundare
— capitalul social
— activit„˛ile autorizate
c) informa˛ii cu num„r variabil de apari˛ii:
— asocia˛i/ac˛ionari
— administratori/cenzori/reprezentan˛i
— sucursale/subunit„˛i/alte sedii secundare
Informa˛ii despre o persoan„ fizic„ sau juridic„
asociat/ac˛ionar/administrator/reprezentant/cenzor,
Ón firmele Ónregistrate Ón registrul comer˛ului

3.*) Date de identificare despre serii de firme grupate
pe diferite criterii:
— aria geografic„
— localitatea/sectorul/strada
— domeniul/obiectul de activitate
— capitalul social subscris
— alte criterii
4. Informa˛ii din situa˛iile financiare anuale depuse la
oficiile registrului comer˛ului de pe l‚ng„ tribunale
5. Raport istoric despre o firm„ (evolu˛ia firmei de la
Ónmatriculare p‚n„ la data solicit„rii raportului sau
pe anumite perioade)
6. Fi∫„ sintetic„ a investi˛iei str„ine pentru o ˛ar„ ∫i o
perioad„ definit„
7. Informa˛ii statistice Ón func˛ie de un singur criteriu

3

0,85
pentru fiecare
dintre informa˛iile
enumerate
0,85
pentru fiecare
informa˛ie distinct„
extras„
3
(datele de identificare
ale firmei) + 0,85
pentru fiecare calitate
de˛inut„ Ón firm„

7 + 3/firm„

3 + 0,85/indicator
20 + 3 pentru fiecare
depunere de act sau
men˛iune Ónregistrat„
30
20

*) Tarifele se reduc Ón func˛ie de num„rul de firme despre care se solicit„ informa˛ii:
— Óntre 101—500 firme: reducere 10%;
— Óntre 501—1.000 firme: reducere 20%;
— Óntre 1.001—10.000 firme: reducere 30%;
— peste 10.000 firme: reducere 50%.
ANEXA Nr. 3
TARIFELE

pentru accesarea de informa˛ii privind datele Ónregistrate Ón registrul comer˛ului computerizat, prin serviciul on-line al
Oficiului Na˛ional al Registrului Comer˛ului
Nr.
crt.

1.

Categorii de informa˛ii

Informa˛ii despre o firm„:
a) informa˛ii de identificare (denumirea, forma juridic„,
codul unic de Ónregistrare, num„rul de ordine Ón registrul
comer˛ului, sediul social)

Tariful
— lei —

1,6
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Nr.
crt.

2.

Tariful
— lei —

Categorii de informa˛ii

b) alte informa˛ii:
— durata de func˛ionare declarat„
— activitatea principal„
— activit„˛ile secundare
— capitalul social
c) informa˛ii cu num„r variabil de apari˛ii:
— asocia˛i/ac˛ionari
— administratori/reprezentan˛i/cenzori
— sucursale/subunit„˛i/alte sedii secundare
Informa˛ii despre o persoan„ fizic„ sau juridic„
asociat/ac˛ionar/administrator/reprezentant/cenzor,
Ón firmele Ónregistrate Ón registrul comer˛ului

0,5
pentru fiecare
dintre informa˛iile
enumerate
0,5
pentru fiecare
informa˛ie distinct„
extras„
1,6
(datele de identificare
ale firmei) + 0,5
pentru fiecare calitate
de˛inut„ Ón firm„

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru aprobarea amendamentelor nr. 1 ∫i 2, convenite Óntre Guvernul Rom‚niei
∫i Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei prin scrisorile semnate la Bucure∫ti la 5 iunie
∫i la 4 iulie 2006 ∫i, respectiv, la Paris la 19 iunie ∫i la 20 iulie 2006, la Acordul-cadru de Ómprumut
dintre Rom‚nia ∫i Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finan˛area Proiectului
privind reabilitarea infrastructurii ∫colare din Rom‚nia, semnat la Bucure∫ti la 11 iulie 2003
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele ∫i al
art. 6 alin. (2) din Legea nr. 439/2003 pentru ratificarea Acordului-cadru de Ómprumut dintre Rom‚nia ∫i Banca de
Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finan˛area Proiectului privind reabilitarea infrastructurii ∫colare din Rom‚nia,
semnat la Bucure∫ti la 11 iunie 2003,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Articol unic. — Se aprob„ amendamentele nr. 1 ∫i 2,
convenite Óntre Guvernul Rom‚niei, prin Ministerul
Finan˛elor Publice, ∫i Banca de Dezvoltare a Consiliului
Europei prin scrisorile semnate la Bucure∫ti la 5 iunie ∫i la
4 iulie 2006 ∫i, respectiv, la Paris la 19 iunie ∫i la 20 iulie

2006, la Acordul-cadru de Ómprumut dintre Rom‚nia ∫i
Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finan˛area
Proiectului privind reabilitarea infrastructurii ∫colare din
Rom‚nia, semnat la Bucure∫ti la 11 iulie 2003, ratificat prin
Legea nr. 439/2003.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU
Contrasemneaz„:
Ministrul finan˛elor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu
Ministrul educa˛iei ∫i cercet„rii,
Mihail H„rd„u
p. Ministrul afacerilor externe,
Anton Niculescu,
secretar de stat
Bucure∫ti, 11 octombrie 2006.
Nr. 1.423.
F/P 1450 (2003)
A M E N D A M E N T U L Nr. 1*)

la Acordul-cadru de Ómprumut din data de 11 iulie 2003 la F/P 1450 (2003) — Proiectul
privind reabilitarea infrastructurii ∫colare — Rom‚nia
Œntre Rom‚nia, reprezentat„ de Ministerul Finan˛elor Publice (denumit Ón continuare Œmprumutat), ∫i Banca de
Dezvoltare a Consiliului Europei (denumit„ Ón continuare BDCE)
Prezentul amendament la Acordul-cadru de Ómprumut din data de 11 iulie 2003 modific„ articolul 4.1.2 îAchizi˛ii“
∫i anexa 6 îReguli de achizi˛ii“ la acordul-cadru de Ómprumut men˛ionat mai sus, dup„ cum urmeaz„:
*) Traducere.
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1. La articolul 4.1.2 îAchizi˛ii“, primul paragraf se amendeaz„ dup„ cum urmeaz„:
îAv‚nd Ón vedere c„ responsabilitatea pentru implementarea Proiectului, ∫i, ca urmare, responsabilitatea pentru
adjudecarea ∫i administrarea contractelor Ón cadrul acestuia, Ói revine Œmprumutatului prin MEdC, toate achizi˛iile de lucr„ri,
bunuri ∫i servicii ce vor fi finan˛ate Ón cadrul Proiectului din sumele Ómprumutului BDCE vor fi procurate Ón conformitate
cu Ghidurile B„ncii Mondiale pentru achizi˛ii, revizuite Ón mai 2004, utiliz‚nd documentele standard de licita˛ii (mai 2004)
∫i Ghidurile B„ncii Mondiale pentru selec˛ia ∫i angajarea consultan˛ilor, revizuite p‚n„ Ón mai 2004, sau ultima versiune a
ghidurilor B„ncii Mondiale ∫i a documentelor standard de licita˛ii.“
Paragrafele 2 ∫i 3 ale articolului 4.1.2 r„m‚n neschimbate.
2. Anexa 6 îReguli de achizi˛ii“ se amendeaz„ dup„ cum urmeaz„:
îANEXA 6*)
REGULI DE ACHIZIﬁII

a) Serviciile de arhitectur„ ∫i proiectare ∫i studiile de fezabilitate sunt realizate de firme de consultan˛„. Serviciile
de arhitectur„ ∫i proiectare vor fi contractate pentru continuarea contractelor existente ∫i furnizarea detaliilor tehnice ∫i
asisten˛„ tehnic„ pe durata realiz„rii execu˛iei lucr„rilor.
b) Consultan˛i angaja˛i s„ execute supravegherea lucr„rilor (inspec˛ie la fa˛a locului).“
Bucure∫ti, 5 iunie 2006.
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu,
ministrul finan˛elor publice
*) Tabelul din cadrul anexei 6 este reprodus Ón facsimil.

Paris, 19 iunie 2006.
K.J. Ners,
viceguvernator
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F/P 1450 (2003)
A M E N D A M E N T U L N r. 2*)

la Acordul-cadru de Ómprumut din data de 11 iulie 2003 la F/P 1450 (2003) — Proiectul
privind reabilitarea infrastructurii ∫colare — Rom‚nia
Œntre Rom‚nia, reprezentat„ de Ministerul Finan˛elor Publice (denumit Ón continuare Œmprumutat), ∫i Banca de
Dezvoltare a Consiliului Europei (denumit„ Ón continuare BDCE)
Prezentul amendament la Acordul-cadru de Ómprumut din data de 11 iulie 2003 modific„ articolul 2 ∫i anexa 1
îSinteza Proiectului“ la acordul-cadru de Ómprumut men˛ionat mai sus, dup„ cum urmeaz„:
1. La articolul 2, primul paragraf se amendeaz„ dup„ cum urmeaz„:
îBDCE acord„ Œmprumutatului, care accept„, un Ómprumut pentru finan˛area par˛ial„ a F/P 1450 (2002), aprobat
de Consiliul de administra˛ie al BDCE la 15 mai 2003, referitor la reabilitarea a aproximativ 1400 de unit„˛i ∫colare ∫i
10 c„mine studen˛e∫ti. Prin scrisoarea din 1 iunie 2006, Œmprumutatul a informat BDCE despre cre∫terea de la 10 la 15
a num„rului c„minelor studen˛e∫ti reabilitate.“
Paragrafele 2 ∫i 3 ale articolului 2 r„m‚n neschimbate.
2. Ca urmare a inform„rii primite de la Œmprumutat, anexa 1 îSinteza Proiectului“ se va amenda dup„
cum urmeaz„:
îANEXA 11)
SINTEZA PROIECTULUI

*) Traducere.
1) Anexa 1 este reprodus„ Ón facsimil.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 867/24.X.2006

13

“
3. Aceste modific„ri vor intra Ón vigoare dup„ semnarea prezentului amendament nr. 2 de c„tre p„r˛i. Toate
celelalte prevederi ale acordului-cadru de Ómprumut r„m‚n neschimbate.
Bucure∫ti, 4 iulie 2006
Sebastian Teodor Gheorghe Vl„descu,
ministrul finan˛elor publice

Paris, 20 iulie 2006
N.J. Ners,
viceguvernator
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru aprobarea metodologiei-cadru de organizare a programelor de studii integrate,
oferite de dou„ sau mai multe universit„˛i, care conduc la ob˛inerea de diplome comune
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 15 alin. (3) din Legea nr. 288/2004 privind
organizarea studiilor universitare, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ metodologia-cadru de organizare a

(2) Planul de Ónv„˛„m‚nt al specializ„rii respective este

programelor de studii integrate, oferite de dou„ sau mai

convenit de partea rom‚n„ ∫i cea str„in„ ∫i este aprobat

multe universit„˛i, care conduc la ob˛inerea de diplome

potrivit legisla˛iei acestora.

comune.
Art. 2. — (1) Organizarea programelor de studii
integrate cuprinde urm„toarele categorii:
a) programe de studii integrate, ini˛iate ∫i sus˛inute de

Art. 5. — (1) Programele de studii integrate pentru
studiile universitare de licen˛„ pot fi organizate de dou„
sau mai multe universit„˛i acreditate din Rom‚nia ∫i din
str„in„tate, potrivit legisla˛iei fiec„rei p„r˛i.

dou„ sau mai multe universit„˛i acreditate din Rom‚nia ∫i

(2) Programele de studii integrate prev„zute la alin. (1)

din str„in„tate, cu respectarea legisla˛iei fiec„rui stat

asigur„ un nivel de calificare adecvat exercit„rii unei

participant la program;

profesii Ón vederea inser˛iei pe pia˛a for˛ei de munc„, prin

b) extensiuni universitare Ón str„in„tate, filiale ∫i

cuno∫tin˛e generale ∫i de specialitate.

programe de studii ini˛iate ∫i sus˛inute Ón str„in„tate de

(3) Organizarea programelor de studii integrate

institu˛ii de Ónv„˛„m‚nt superior rom‚ne∫ti acreditate, Ón

prev„zute la alin. (1) se stabile∫te prin acordul p„r˛ilor, cu

colaborare cu institu˛ii de Ónv„˛„m‚nt superior din

respectarea legisla˛iei acestora.

str„in„tate, cu respectarea legisla˛iei statelor respective;

(4) Forma de organizare a activit„˛ilor didactice Ón cadrul

c) programe de franciz„ ini˛iate ∫i sus˛inute Ón Rom‚nia

programelor de studii integrate prev„zute la alin. (1) poate

de c„tre institu˛ii de Ónv„˛„m‚nt superior acreditate din

fi modular„ sau sub forma unor stagii de preg„tire Ón

str„in„tate, potrivit legisla˛iei fiec„rui stat participant.

universit„˛ile implicate, cu recunoa∫terea acestora de c„tre

(2) Œnfiin˛area, autorizarea ∫i func˛ionarea acestor
extensiuni universitare, filiale ∫i programe de studii se
realizeaz„ conform legisla˛iei fiec„rui stat participant.

universitatea unde a fost Ónmatriculat studentul.
(5) Universit„˛ile partenere asigur„ mobilitatea studen˛ilor
∫i a cadrelor didactice.

Art. 3. — (1) Programele de studii integrate prev„zute la

(6) Finalizarea programelor de studii integrate prev„zute

art. 2 pot fi organizate pe cele 3 cicluri de studii

la alin. (1) se face prin examen de licen˛„, iar diploma se

universitare:

acord„ conform legisla˛iei p„r˛ii unde a fost Ónmatriculat

a) studii universitare de licen˛„;
b) studii universitare de masterat;

studentul.
(7) Finan˛area programelor de studii integrate prev„zute

c) studii universitare de doctorat.

la alin. (1) se realizeaz„ conform prevederilor legale Ón

(2) Œn cadrul fiec„rui ciclu de studii universitare,

vigoare.

organizarea programelor de studii integrate prev„zute la

Art. 6. — (1) Institu˛ia de Ónv„˛„m‚nt superior autorizat„

art. 2 se face cu respectarea dispozi˛iilor legale Ón ceea ce

∫i acreditat„ s„ organizeze programe de studii integrate

prive∫te:

pentru studii universitare de masterat pentru unul sau mai

a) condi˛iile de organizare a programelor;

multe domenii se nume∫te Institu˛ie Organizatoare de Studii

b) tipul ∫i procedura de aprobare a programelor;

Universitare de Masterat (IOSUM).

c) modalitatea de finalizare a programelor ∫i de
acordare a diplomelor;
d) finan˛area programelor.
Art. 4. — (1) Programele de studii integrate trebuie s„

(2) IOSUM se poate asocia cu alte institu˛ii similare din
str„in„tate pentru a realiza Ón cooperare studii de masterat.
(3) Masterandul Ó∫i poate desf„∫ura activitatea alternativ,
pe baza unui acord scris Óntre institu˛iile organizatoare

se realizeze pentru o specializare recunoscut„ Ón legisla˛ia

implicate,

cu

recunoa∫terea

stagiilor

efectuate,

Ón

statelor partenere, astfel Ónc‚t s„ se poat„ finaliza prin

conformitate cu reglement„rile proprii ale institu˛iilor

acordarea diplomei comune.

implicate.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 867/24.X.2006
(4) Prin acordul prev„zut la alin. (3) se va stabili
recunoa∫terea reciproc„ a titlului ∫tiin˛ific de master de
c„tre autorit„˛ile responsabile ale institu˛iilor celor dou„ ˛„ri,
pe baza competen˛elor legale ale acestora.
(5) Programul de preg„tire al masterandului con˛ine o
component„ de preg„tire teoretic„ ∫i o component„ de
cercetare ∫tiin˛ific„ sau crea˛ie voca˛ional„, Ón concordan˛„
cu specificul domeniului de studii universitare de masterat
pentru care a optat.
(6) Programul se desf„∫oar„ Ón limba pentru care s-a
ob˛inut acreditarea programului de studii universitare de
masterat.
(7) Finalizarea programelor de studii integrate Ón cadrul
ciclului de studii universitare de masterat se face prin
sus˛inerea public„ a unei diserta˛ii, iar diploma se acord„
conform legisla˛iei p„r˛ii unde a fost Ónmatriculat
masterandul.
(8) Finan˛area programelor de studii integrate din cadrul
ciclului de studii universitare de masterat se realizeaz„
conform prevederilor legale.
Art. 7. — (1) Institu˛ia de Ónv„˛„m‚nt superior autorizat„
∫i acreditat„ s„ organizeze programe de studii integrate
pentru studii universitare de doctorat pentru unul sau mai
multe domenii se nume∫te Institu˛ie Organizatoare de Studii
Universitare de Doctorat (IOSUD).
(2) Programele de studii integrate pentru studii
universitare de doctorat se pot organiza ∫i Ón cotutel„
interna˛ional„. Doctorandul Ó∫i desf„∫oar„ activitatea sub
Óndrumarea concomitent„ a unui conduc„tor de doctorat din
Rom‚nia ∫i a unui conduc„tor de doctorat dintr-un alt stat,
pe baza unui acord scris Óntre institu˛iile organizatoare
implicate.
(3) Acordul prev„zut la alin. (2) cuprinde cerin˛ele
organiz„rii ∫i desf„∫ur„rii doctoratului Ón fiecare dintre
institu˛iile implicate, Ón concordan˛„ cu rolul pe care fiecare
parte ∫i-l asum„ Ón cadrul cotutelei ∫i cu legisla˛ia specific„
din fiecare stat, ∫i trebuie s„ prevad„ recunoa∫terea
reciproc„ a titlului ∫tiin˛ific de doctor de c„tre autorit„˛ile
responsabile ale p„r˛ilor.
(4) Institu˛ia care Ónmatriculeaz„ ini˛ial doctorandul are
rolul principal, iar cealalt„ institu˛ie are rolul de cotutel„.
(5) Programele de studii integrate, inclusiv cele de
cercetare ∫tiin˛ific„, se finalizeaz„ prin prezentarea public„
a tezei de doctorat, iar absolven˛ilor li se acord„ diploma
de doctor, care se redacteaz„ Ón limbile rom‚n„ ∫i englez„
sau Óntr-o limb„ de circula˛ie interna˛ional„, conform
legisla˛iei fiec„rei p„r˛i.
(6) Finan˛area programelor de studii integrate, respectiv
interdisciplinare Ón cazul studiilor universitare de doctorat,
se realizeaz„ conform prevederilor legale.
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Art. 8. — (1) Œnfiin˛area, autorizarea ∫i func˛ionarea
filialelor, ca extensiuni universitare Ón str„in„tate, ale
institu˛iilor de Ónv„˛„m‚nt superior rom‚ne∫ti acreditate se
realizeaz„ potrivit prevederilor Ordonan˛ei Guvernului
nr. 60/1998 privind Ónfiin˛area de extensiuni universitare ale
Rom‚niei Ón str„in„tate, aprobat„ cu modific„ri prin Legea
nr. 62/2002, iar ale institu˛iilor de Ónv„˛„m‚nt superior din
str„in„tate, potrivit prevederilor legisla˛iei ˛„rii respective.
(2) Absolven˛ii programelor de studii integrate urmate Ón
cadrul extensiunilor universitare primesc diplomele din
partea universit„˛ilor ini˛iatoare, Ón condi˛iile legii.
(3) Œn cadrul extensiunilor universitare pot desf„∫ura
activit„˛i didactice cadre didactice titulare care provin de la
universit„˛ile din Rom‚nia, de la universit„˛ile din statulgazd„, precum ∫i cadre didactice asociate.
(4) Din sumele alocate de la bugetul de stat, Ministerul
Educa˛iei ∫i Cercet„rii sprijin„ financiar filialele ∫i
programele de studii integrate organizate Ón institu˛ii de
Ónv„˛„m‚nt superior acreditate din str„in„tate. Modul de
sus˛inere financiar„ de Ministerul Educa˛iei ∫i Cercet„rii a
filialelor ∫i programelor de studii integrate organizate Ón
institu˛ii de Ónv„˛„m‚nt superior acreditate din str„in„tate,
precum ∫i modul de acordare a burselor se stabilesc
conform legii.
(5) Œnfiin˛area ∫i autorizarea filialelor universit„˛ilor
rom‚ne∫ti Ón str„in„tate ∫i ale specializ„rilor programelor de
studii ini˛iate, ca extensiuni universitare, precum ∫i modul
de sus˛inere financiar„ a acestora ∫i de acordare a
burselor sunt reglementate prin Regulamentul de Ónfiin˛are
∫i autorizare a filialelor universit„˛ilor rom‚ne∫ti Ón
str„in„tate ∫i a specializ„rilor programelor de studii ini˛iate,
precum ∫i a modului de sus˛inere financiar„ a acestora ∫i
de acordare a burselor, aprobat prin Hot„r‚rea Guvernului
nr. 676/2000.
Art. 9. — (1) Programul de studii integrate Ón franciz„
const„ Ón delegarea de c„tre o universitate acreditat„ din
str„in„tate c„tre o universitate acreditat„ din Rom‚nia a
dreptului de deschidere a unei filiale sau a unui program
de studii care, dup„ absolvire, conduce la ob˛inerea de
c„tre absolvent a unei diplome de Ónv„˛„m‚nt superior,
emis„ de universitatea str„in„ conform acordurilor
interna˛ionale Ón domeniu.
(2) Procedura de autorizare ∫i func˛ionare a filialelor ∫i
de organizare a programelor de studii ini˛iate Ón Rom‚nia
de institu˛ii de Ónv„˛„m‚nt superior acreditate din str„in„tate
se reglementeaz„ prin ordin al ministrului educa˛iei ∫i
cercet„rii.
Art. 10. — (1) Œncep‚nd cu data intr„rii Ón vigoare a
prezentei hot„r‚ri, autorizarea programelor de studii
integrate ∫i eliberarea diplomelor comune pentru absolven˛ii
acestor programe se realizeaz„ Ón concordan˛„ cu
dispozi˛iile prezentei hot„r‚ri.
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(2) Pentru programe de studii integrate care sunt
aprobate anterior datei intr„rii Ón vigoare a prezentei

hot„r‚ri ∫i aflate Ón derulare se aplic„ reglement„rile Ón
vigoare la data aprob„rii acestora.
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